
lPPRssof,
rít{ 16 da LtçrLlútd
arÉ lrvlrdat r'lirírEpÚ
rra fuÉ ÂJ.4

ATA N.o 0712018

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatoÍze horas e
trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões do IPPASSO, os membros eleitos
e indicados, através da Portaria n.o 235/16 e 170712016 do Conselho Deliberativo.
Ausente o Conselheiro João Octavio Ferron, por motivo de férias. Presente o
Diretor Financeiro que, primeiramente, iniciou a análise do Relatório de
lnvestimentos do mês de junho de 2018. A composição das aplicaçÕes financeiras
do IPPASSO ficou composta da seguinte forma: BRB - R$ 11.193.688,36;
Banrisul - R$ 63.907.365,39; Banco do Brasil - R$ 94.260.475,90; Caixa
Econômica Federal - R$ 107.059.083,04 e na Carteira Própria em Títulos
Públicos Administrada pela Caixa - R$ 149.162.868,23; totalizando em aplicações
R$ 425.578.601,04, existindo disponibilidade financeira de R$ 4.879,88 em conta
corrente, totalizando um saldo financeiro de R$ 425.583.480,92. O Dirêtor
Financeiro apresentou a revlsão da politica de investimentos, conforme
orientações da EPCI, empresa de assessoria financeira contratada pelo
IPPASSO, apontando em especial a alteraçâo do artigo 70, inciso lV, alÍnea "a",
solicitando ao Conselho a análise da alteração do percentual de 30o/o para 40o/o. O
Conselho aprovou a alteração, por unanimidade. O Conselheiro Mauro Antonio
Correa Moreira apresentou a sugestão de que o IPPASSO informe ao Executivo
novamente a necessidade de realização do censo previdenciário I
recadastramento dos ativos, sugestão acolhida pelos demais conselheiros. Nada
mais havendo a constar, encerra-se a presente ata, que vai assinada por mim,
Aline Machado Kuns, Secretária, Amos Leodir Antunes
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